َّ
سفارتنا في أستراليا حذرت من حرائق الغابات
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كواالملبور « -كونا» :أهابت سفارة الكويت في كانبيرا باملواطنني املوجودين في استراليا ضرورة
توخي الحيطة والحذر نظرا ملا تتعرض له بعض الواليات الشرقية من حرائق في الغابات.
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أكد أن سمو األمير يبذل جهودًا حكيمة الستتباب األمن في الخليج

السفير اإليراني :الكويت نموذج للتعايش والتسامح
إحياء ذكرى عاشوراء تم
بتنظيم محكم وأسلوب
حضاري
طهران حريصة على إقامة
عالقات جيدة مع دول
املنطقة
ملف «البدون» في الكويت شأن
داخلي ال دخل فيه لطهران
كتبت سميرة فريمش

اس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��س م�ج�م��وع��ة ب��وخ�م�س��ني ال�س�ي��د ج��واد
ب��وخ�م�س��ني ب �ح �ض��ور رئ �ي��س ال �ت �ح��ري��ر ع �م��اد ج��واد
بوخمسني صباح امس السفير االيراني لدى البالد
محمد اي��ران��ي ف��ي اول زي��ارة ل��ه لصحيفة «النهار»
م�ن��ذ ت��ول�ي��ه م�ه��ام��ه ب��ال�ك��وي��ت ح�ي��ث ب�ح��ث الجانبان
العالقات بني البلدين ودور االع��الم في تطوير هذه
العالقات بحضور املستشار االعالمي بالسفارة د.
سمير ارشدي.
واك � ��د ال �س �ف �ي��ر اي� ��ران� ��ي ع �م��ق ال� �ع ��الق ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة
االيرانية مشيرا الى انها عالقات اخوية مثمنا الدور
الذي تقوم به الكويت في التهدئة في املنطقة.
واش��اد ايراني بالتسامح والتعايش ما بني االديان
وال�ط��وائ��ف ف��ي ال�ك��وي��ت مثمنا دور رج��ال االم��ن في
تنظيم االحتفال بيوم عاشوراء.
واوض� ��ح ان ال �ك��وي��ت ت�ع��د ن �م��وذج��ا ل �ه��ذا ال�ت�ع��اي��ش

�ل�شيد جو�د بوخم�شني خالل ��شتقباله �ل�شفري �لإير�ين و�مل�شت�شار د� .شمري �أر�شدي
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة م �ش �ي��دا ب �ح ��رص ال �ح �ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
على الحفاظ على ه��ذا التعايش وال�ص��ورة املشرقة
للكويت.
واش� � � ��ار ال � ��ى ان � ��ه ق � ��ام ب � ��زي � ��ارات ع� ��دي� ��دة ل� �ع ��دد م��ن
الحسينيات الكويتية التي احتفلت بيوم عاشوراء
مشيدا بما القاه من تنظيم محكم وتعاون مع رجال
االمن واسلوب حضاري جرت فيه هذه االحتفاالت.
واش��اد كذلك ب��ال��زي��ارة التي ق��ام بها وزي��ر خارجية
ب �ل��ده د .ج� ��واد ظ��ري��ف ال ��ى ال �ك��وي��ت وم ��ا الق� ��اه م��ن
ترحيب من قبل املسؤولني خصوصا من املسؤولني
بوزارة الخارجية وعلى رأسها نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وجدد ايراني تأكيد بالده على اقامة عالقات جيدة
م��ع ال�ك��وي��ت ودول املنطقة وم��ا تطمح ل��ه اي ��ران من
التوقيع على اتفاقية عدم االعتداء التي طرحت من
قبل الوزير ظريف على دول املنطقة
واكد على ان لالعالم دورا في تطوير هذه العالقات

رئي�ش �لتحرير عماد جو�د بوخم�شني م�شتقبالً �ل�شفري �لإير�ين

ال �ق��وي��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة م �ن��وه��ا ال� ��ى ان ب � ��الده ت �ب��دي
استعدادها للتعاون مع الكويت ودول املنطقة في
اي شيء ،كما اشاد بحكمة وحنكة سمو امير البالد
مشيدا بما يقوم به سموه من مجهودات الستتباب
االمن في املنطقة.
وج ��دد ح ��رص ب ��الده ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة ج�م�ي��ع رع��اي��اه��ا
في جميع دول العالم وان اي شخص يثبت ان لديه
ً
اص� ��وال او وث��ائ��ق اي��ران �ي��ة م��ن ح�ق��ه ال �ح �ص��ول على
الجنسية االيرانية موضحا ان ه��ذا واج��ب تقوم به
الحكومة االيرانية وفقا ملا ينص عليه الدستور.
ونفى ل� «النهار» ان تكون ب��الده قد تلقت اي قائمة
م ��ن ق �ب��ل ال �ح �ك��وم��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �خ �ص��وص ال� �ب ��دون،
م��ؤك��دا ان ه��ذا امل�ل��ف ش��أن داخ �ل��ي ك��وي�ت��ي وال دخ��ل
الي��ران به وان ما قاله بخصوص حصول الجنسية
ً
الي شخص يثبت ان لديه اص��وال او وثائق ايرانية
وف � ��ق م ��ا ي �ن��ص ع �ل �ي��ه ال ��دس� �ت ��ور ي �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى اي
شخص في دول العالم وليس فقط في الكويت.

(ت�شوير ه�شام �ليو�شف)

جواد بوخمسني :الكويت منذ
تأسيسها ال تعرف النعرات الطائفية
رح��ب رئ�ي��س مجموعة بوخمسني
ال�ق��اب�ض��ة ال�س�ي��د ج ��واد بوخمسني
بالسفير االيراني مؤكدا ان الكويت
ومنذ تأسيسها بعيدة عن النعرات
ال�ط��ائ�ف�ي��ة وان ه�ن��اك ت�ع��اون��ا وودا
يربط االسر الكويتية.
واوضح ان الحكومة الكويتية حتى
قبل اع��الن استقالل الكويت تمنح
ح��ري��ة امل�ع�ت�ق��د واالح �ت �ف��ال شريطة
ع� � ��دم اث � � � ��ارة ال � �ن � �ع� ��رات ال �ط��ائ �ف �ي��ة
والكراهية.
وق� � ��ال :ال �ك��وي��ت ن� �م ��وذج ل �ل �ت �ع��اون
وال �ت �ع��اي��ش وال �س �ل��م وان ح�ك��ام�ه��ا
ح ��ري� �ص ��ون ع �ل��ى ان ت� �ك ��ون وط �ن��ا

للجميع دون تمييز او تفرقة.
واشاد بحرص سمو االمير الشيخ
ص � �ب� ��اح االح� � �م � ��د ع � �ل ��ى ان ت� �ك ��ون
ال �ك��وي��ت م ��رك� �زًا ل�ل�ع�م��ل االن �س��ان��ي
وال �ت �ع��اي��ش ال��دي �ن��ي م�ث�م�ن��ا ال ��دور
ال��ذي ي�ق��وم ب��ه س�م��وه ف��ي رف��ع اسم
ال �ك��وي��ت ع��ال �ي��ا وم �ت �م �ن �ي��ا ل�س�م��وه
الشفاء العاجل.
واضاف جميع الكويتيني واملقيمني
ي �ت �م �ن��ون ل �س �م��وه ال �ش �ف��اء ال�ع��اج��ل
وال�ج�م�ي��ع ي��دع��ون ل��ه ب��ال�ش�ف��اء من
خ��الل الخطب وال�ل�ق��اءات الفتا الى
ان ال �ح �س �ي �ن �ي��ات ش� �ه ��دت ال ��دع ��اء
لسموه خالل احياء يوم عاشوراء.

عماد بوخمسني :نهج سمو األمير
يدعم تطوير العالقات مع الدول
أك � � ��د رئ� � �ي � ��س ت � �ح� ��ري� ��ر «ال � �ن � �ه� ��ار»
ع� � � �م � � ��اد ج� � � � � � ��واد ب � ��وخ� � �م� � �س � ��ني ان
الصحافة الكويتية حريصة على
ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون م ��ا ب ��ني ال �ك��وي��ت
وال � � � � � ��دول ال � �ص ��دي � �ق ��ة وال �ش �ق �ي �ق ��ة
وان ن �ه �ج �ه��ا ي �ت �ب��ع ال �ن �ه��ج ال �ع��ام
ل �ل��دول��ة ول �س �ي��اس �ت �ه��ا ال �خ��ارج �ي��ة
ال�ت��ي تتميز ب��ال �ت��وازن وال��رص��ان��ة
واالعتدال.
واش� � � ��ار ال � ��ى ان «ال � �ن � �ه� ��ار» ت�ت�ب��ع
ن� �ه ��ج االع� � � �ت � � ��دال م� �ن ��ذ ان �ط ��الق �ه ��ا

�ل�شيد جو�د بوخم�شني ورئي�ش �لتحرير عماد بوخم�شني خالل ��شتقبال �ل�شفري �لإير�ين و�مل�شت�شار د� .شمري �أر�شدي بح�شور �لزميلة �شمرية فرمي�ش

ميكاشيرا 60 :ألف كويتي
يزورون فرنسا سنويًا
كتبت سميرة فريمش

أكد املدير االقليمي لوكالة أتو فرانس
ك��ري��م م�ي�ك��اش�ي��را أن اط� ��الق النسخة
العربية من املوقع الفرنسي الرسمي
للسياحة في فرنسا  France.frيناير
امل��اض��ي س��اع��د ع�ل��ى اس�ت�ق�ط��اب ع��دد
كبير م��ن السياح م��ن منطقة الخليج
ح� �ي ��ث ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت ��وج� �ي ��ه ال �س �ي ��اح
ألف � �ض ��ل ال� ��وج � �ه� ��ات ال �س �ي ��اح �ي ��ة ف��ي
ف��رن�س��ا واب� ��راز مختلف ال�ف�ن��ون التي
يمكن اكتشافها هناك.
وأض��اف خالل مؤتمر صحافي عقده
ف��ي ف �ن��دق ك ��ورت ي ��ارد م��اري��وت على
ه��ام��ش زي��ارت�ه��م للكويت ب�ع��د جولة
خليجية أن ح��وال��ي  60أل ��ف كويتي
ي� � � ��زورون م �خ �ت �ل��ف امل� � ��دن ال �ف��رن �س �ي��ة
سنويا
ب � � ��دوره ق � ��ال م ��دي ��ر ق� �ط ��اع ال �س �ي��اح��ة
ف��ي م��دي�ن��ة س��ان��ت ت��روب�ي��ز الفرنسية
ك � � ��الودي م��ان �ي �س �ك��ال �ك��و أن س �ي��اح��ا
م��ن  85دول��ة ي ��زورون س��ان��ت تروبيز
س� �ن ��وي ��ا ،الف� �ت ��ا ال � ��ى أن� �ه ��م ي �ق��وم��ون
باالحصاءات الكاملة ملعرفة كل شيء
عن هؤالء السياح للعمل على التعرف
على طلباتهم وما الذي يبحثون عنه.
وأض��اف أن أع��داد الكويتيني السياح
في هذه املدينة يتزايد عاما بعد عام
مؤكدا أن سانت تروبيز تهتم بنوعية
ال� �س� �ي ��اح أك� �ث ��ر م ��ن ال � �ع� ��دد ،ح �ي��ث أن
اجمالي السياح من دول العالم لهذه
املدينة حوالي  6ماليني سنويا على
الرغم من مساحتها صغيرة.
وت��اب��ع ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ك��وي�ت�ي��ني
ي ��ذه� �ب ��ون ل �ل �م��دن ال �ك �ب �ي��رة ف �ق��ط ف��ي
فرنسا وأن هدف حضوره للكويت هو

تعريف الكويتيني ومكاتب السياحة
ف ��ي ب �م��ا ت ��زخ ��ر ب ��ه ه� ��ذه امل ��دي �ن ��ة م��ن
م�ق��وم��ات سياحية م�م�ي��زة،ول�ف��ت ال��ى
أن �ه��م م��دي�ن��ة متخصصة ب��ال��رف��اه�ي��ة
ال� �ع ��ال� �ي ��ة ول� ��ذل� ��ك ي �ع �م �ل ��ون ع� �ل ��ى أن
ي�س�ت�ق�ب��ل ك ��ل ف �ن��دق ل��دي �ه��م ن��وع �ي��ات
م �ت �ش ��اب �ه ��ة م � ��ن ال � �س � �ي� ��اح م � ��ن ح �ي��ث
ط�ب�ي�ع��ة أع �م��ال �ه��م ،ل��ذل��ك ت �ج��د ل��دي�ه��م
فنادق متخصصة الستقبال السياح
م��ن امل�ص��رف�ي��ني ف�ق��ط أو متخصصي
املوضة فقط وهكذا.
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق ��ال ��ت م� �س ��ؤول ��ة ادارة
التطوير الترفيهي ف��ي م�ط��ار تولوز
ام�ي�ل��ي ب�ي��رن أن��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم
وج� ��ود خ �ط��وط ط �ي ��ران م �ب��اش��رة من
م�ط��ار ت��ول��وز لنطقة ال�ش��رق األ وسط
اال أن س�ب��ب ح �ض��وره��ا ل�ل�ك��وي��ت هو
م�ع��رف�ت�ه��ا أن ال�ك��وي�ت�ي��ني م �ش �ه��ورون
بأنهم هم من يفتتح املناطق الجديدة
في العالم والجميع يتبعهم،الفتة الى
أنها حرصت على الحضور لتعريف
ال� � �ش � ��رك � ��ات ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
ب �م �ن��اط��ق ال �ج �ن��وب ال �غ��رب��ي ل�ف��رن�س��ا
وم��ا تزخر به ك��ون معظم الكويتيون
ي��رك��زون ف��ي سياحتهم على املنطقة
ال� �ش ��رق� �ي ��ة ف� ��ي م� �ن ��اط ��ق ن� �ي ��س وك� ��ان
وباريس.
وذك ��رت أن م��دي�ن��ة ت��ول��وز ق��ري�ب��ة ج��دا
م��ن ال �ح ��دود االس �ب��ان �ي��ة وه ��ي امل�ك��ان
األم �ث��ل للسياحة العائلية مبينة أن
هناك حوالي  30رحلة طيران يومية
م��ن ب��اري��س لتولوز تستغرق الرحلة
ب �ح��دود  50دق�ي�ق��ة ف �ق��ط .م�ش�ي��رة ال��ى
ان�ه��م ي�س�ع��ون لفتح خ��ط م�ب��اش��ر ال��ى
ال�ك��وي��ت خ�ص��وص��ا وان م��دي�ن��ة تلوز
هي مقر شركة ارباص.

وتحرص على عدم االساءة للدول
ال �ص��دي �ق��ة وال �ش �ق �ي �ق��ة ك �م��ا اش ��اد
بنهج سمو االم�ي��ر الشيخ صباح
االح�م��د وال�ق��ائ�م��ني على السياسة
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي تنمية
وتطوير العالقات مع الدول الجارة
وع��دم الدخول في اي صراعات قد
ت � � ��ؤذي امل �ن �ط �ق��ة وت � ��زع � ��زع ام �ن �ه��ا
منوها الى ان نهج سمو االمير هو
نهج االع�ت��دال واالستقرار متمنيا
لسموه الشفاء العاجل.

عقب اللقاء مع بوشهري وقيادات «الرعاية السكنية»

الهاجري :جدول زمني ألوامر بناء «املطالع»
كتب علي الفرحان

التقت وزي��رة ال��دول��ة لشؤون االسكان
د .جنان بوشهري أم��س األول بلجان
م ��دي� �ن ��ة امل � �ط � ��الع وذل� � � ��ك ل �ب �ح ��ث آخ ��ر
امل �س �ت �ج��دات ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق ب��امل �ش��روع
وج ��اء ال �ل �ق��اء ف��ي م�ك�ت�ب�ه��ا ب��امل��ؤس�س��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ب�ح�ض��ور
م ��دي ��ر ع � ��ام امل ��ؤس� �س ��ة امل� �ه� �ن ��دس ب��در
ال��وق �ي��ان ون��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام وم��دي��ر
ادارة التنفيذ املهندس علي الحبيل.
وت��م ال�ت�ط��رق خ��الل ال�ل�ق��اء للعديد من
ال �ن �ق��اط ال �ت��ي ت�ش�ك��ل ه��اج �س��ًا ل�ل�ج��ان
التطوعية في املطالع وكذلك املواطنني
م�س�ت�ل�م��ي ال�ق�س��ائ��م ف��ي امل��دي �ن��ة حيث
أك� ��د امل� �س ��ؤول ��ون ب��امل��ؤس �س��ة أن �ه ��م ال
يقبلون املساومة على تطبيق القانون
ال��ذي يحقق املصلحة العامة لجميع
امل��واط �ن��ني وه ��م م �ل �ت��زم��ون ب��ال �ش��روط
التعاقدية امل�ل��زم��ة لكل امل�ق��اول��ني دون
تمييز أو تفرقة.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ل� �ج ��ان امل � �ط ��الع م�ش�ع��ل
ال� �ه ��اج ��ري :إن ال �ه��اج��س األول ال ��ذي
ي �ش �غ��ل ك� ��ل م �س �ت �ل �م��ي ال� �ق� �س ��ائ ��م ف��ي
املطالع هو تاريخ أوامر البناء وترتيب
ت �س �ل �ي ��م اوام� � � � ��ر ال � �ب � �ن� ��اء ل �ل �ض ��واح ��ي
الثمانية قام املسؤولون وعلى رأسهم
وزي��رة االسكان باالجابة على كل تلك
التساؤالت بكل ص��دق وشفافية دون
ملل رغم كثرة األسئلة واالستفسارات
األم ��ر ال ��ذي ج�ع��ل االج �ت �م��اع ي�ت�ج��اوز
الساعة والنصف وهذا ما عهدناه من
املسؤولني في املؤسسة ذلك أن أبواب
م�ك��ات�ب�ه��م م�ف�ت��وح��ة للجميع وأض ��اف
أن مقاول العقد الثاني طالب بتمديد
�ار دراس ��ة الطلب وف��ي حال
زم�ن��ي وج � ٍ

د .جنان بو�شهري خالل ��شتقبالها روؤ�شاء جلان مدينة �ملطالع
استحقاقه سيتم املوافقة عليه بشكل
رسمي وفي نفس السياق أقدم املقاول
على اعتماد خزانات الترشيح للمدينة
وف��ي ح��ال اعتمادها ستسهم في رفع
نسبة ان�ج��از األع�م��ال وتعويض جزء
كبير م��ن التعثر ك�م��ا أك ��دوا ل�ن��ا انهم
س�ي�ق��وم��ون بتسليم األراض� ��ي لبلدية
ال �ك��وي��ت ف� ��ور اس �ت��الم �ه��ا م ��ن امل �ق��اول
ال�ص�ي�ن��ي وس �ي �ت��م م �ن��ح أوام � ��ر ال�ب�ن��اء
للسادة املواطنني وفق الجدول الزمني
للتوزيعات.
وف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� �م� �ح� �ط ��ة ال � �ص� ��رف
الصحي ق��ال ال�ن��اط��ق ال��رس�م��ي للجنة
م� ��دي � �ن� ��ة امل � � �ط � � ��الع امل� � �ه� � �ن � ��دس خ ��ال ��د

ال�ع�ت�ي�ب��ي :ان وزارة األش �غ��ال ستقوم
بطرح املشروع في عام  2021وستعمل
ع�ل��ى تنفيذ  9م�ح�ط��ات ص��رف مؤقتة
ل �ح��ني االن �ت �ه��اء م��ن امل �ح �ط��ة ال��رئ�ي�س��ة
وق � ��د أك � � ��دوا ل �ن��ا امل � �س� ��ؤول� ��ون ان � ��ه ت��م
ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة ب�ش�ك��ل
رس�م��ي ل�ت��ول��ي مهمة اس�ت�خ��دام امل�ي��اه
ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال� � �ح � ��زام ال� �ش� �ج ��ري ل �ت �ف��ادي
ت�ك��رار م��ا ح��دث ف��ي امل�ش��اري��ع السابقة
وأض ��اف ان ال�ب��دل ال�خ��ارج��ي ه��و أحد
أه� ��م م �ط��ال �ب��ات امل ��واط� �ن ��ني ح �ي��ث أك��د
لنا امل�س��ؤول��ون ان��ه ال يمكنهم تجاوز
ال �ق��وان��ني ك�م��ا وع��دون��ا ب��اع��ادة النظر
ف��ي امل��وض��وع ف��ي ح��ال وج ��ود م�س� ّ�وغ

قانوني يستدعي ذلك أما بخصوص
ن �ق��ص م � ��ادة ال �ب �ي �ت��وم��ني ف ��ي ال �س��وق
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ان ه ��ذا األم� ��ر ال� ��ذي ي�ن��ذر
بمزيد م��ن التأخير ف��ي تنفيذ سفلتة
ش ��وارع امل �ط��الع ك��ان رده ��م علينا ان��ه
ام� ��ر ط�ب�ي�ع��ي وال ي��دع��و ل�ل�ق�ل��ق حيث
ل��دي �ه��م ال � �ق� ��درة ع �ل��ى اي� �ج ��اد م �ص��ادر
ب��دي�ل��ة ف��ي ح ��ال اس �ت��دع��ى األم ��ر ل��ذل��ك
ً
وخ�ت��م حديثه ق��ائ��ال :م�ش��روع املطالع
ه��و م�ش��روع دول��ة وي�ج��ب على جميع
الوزارات واألجهزة الحكومية التعاون
م��ع االس�ك��ان م��ن أج��ل ان�ج��ازه بالشكل
األم� � �ث � ��ل وال � � � ��ذي ي �ط �م ��ح ل � ��ه امل� ��واط� ��ن
الكويتي.

